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Z á p i s 

 
z 8. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 25. června 2009 od 13 hodin v městě Hořicích 
 
 
Přítomni: Ing. Václava Domšová, Jiří Gangur, Věra Hlostová, Karel Švenka, PaedDr. Josef 

Lukášek, Ing. Vladimír Derner, Mgr. Jiří Štěpán 
 
Omluveni:      Marek Dvorský, Ing. arch. Jan Falta, PaedDr. Marta Pohnerová, Vladimír Pejřil 
 
Neomluveni:  Ing. Josef Šimurda, Jiří Žák 
 
Hosté:             Mgr.A. Martina Kulhavá, Ivan Doležal, Mgr. Hana Richtermocová, ak. soch. Roman 
                       Richtermoc, Ing. Martin Samohrd 
 

Program jednání: 

1. prohlídka města Hořic v doprovodu starosty města Ivana Doležala a místostarostky 
města Mgr. Hany Richtermocové 

2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 tisíc Kč sdružení Pro-Centrál, o.s., Hradec 
Králové 

3. návrh finanční odměny spojené s udělením ceny Knihovník roku 
4. různé, diskuze 

  
  
  
  
  
  
Jednání zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Václava Domšová.  
Uvítala přítomné, upozornila na materiály, které byly všem členům výboru zaslány před 
zasedáním. 
 
 
 
K bodu 1 
prohlídka města Hořic v doprovodu starosty města Ivana Doležala a místostarostky města 
Mgr. Hany Richtermocové 
Starosta města Ivan Doležal v doprovodu místostarostky města Mgr. Hana Richtermocové 
ukázali členům výboru budovu radnice s výstavními prostory a nově rekonstruovaným kulturním 
sálem a následně provedli zajímavými místy města -  Smetanoy sady, kopec sv. Gotharda a sv. 
Josefa, Věž samostatnosti, židovský hřbitov a další. Na kopci sv. Gotharda se členové výboru 
setkali se zástupci Hořického sochařského sympozia ak. soch. Richtermocem a Ing. Samohrdem, 
kteří poskytli výklad o historii kopce sv. Gotharda i o činnosti sochařského sympozia. V závěru 
pozval starosta města členy výboru na pohoštění do místní restaurace, kde proběhlo i další 
jednání výboru. 
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Výbor pro kulturu a památkovou péči 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace starosty města Hořic Ivana Doležala a místostarostky Hořic Mgr. 

Hany Richtermocové spojené s prohlídkou města 
 
K bodu 2 
návrh poskytnutí finanční podpory občanskému sdružení Pro-Centrál, o.s. Hradec Králové 
Společnost Pro-Centrál, o.s, Hradec Králové neuspěla se svou žádostí o finanční podporu na 
realizaci přímých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku, kterou adresovala Radě 
Královéhradeckého kraje. Výbor doporučuje poskytnout společnosti Pro-Centrál, o.s. 20 tisíc Kč 
z částky původně určené na Mezinárodní setkání ve Vamberku, které se v letošním roce nekoná. 
Polovina z této částky (celková částka 40 tisíc Kč) bude poskytnuta (schváleno radou kraje dne 
24. 6. 2009) Muzeu českého amatérského divadla v Miletíně. 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
 
 USNESENÍ 8/33/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči 
 
I. d o p o r u č u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 tisíc Kč z částky původně určené na 

realizaci Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku sdružení Pro-Centrál, 
o.s, Hradec Králové 

 
K bodu 3 
návrh finanční odměny spojené s udělením ceny Knihovník roku  
Dne 3. listopadu 2009 proběhne u příležitosti 60. výročí Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové slavnostní celokrajské setkání knihoven. Při této příležitosti budou uděleny ceny 
Knihovna roku a Knihovník roku. Výbor doporučuje, aby cena Knihovník roku byla spojena 
s finanční odměnou ve výši 5 tisíc Kč, která bude hrazena z kapitoly 18 – zastupitelstvo. Práce 
dobrovolných knihovníků v malých obecních knihovnách je spojena spíše se symbolickou 
finanční odměnou a tato cena by byla ohodnocením a současně motivačním prvkem. 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
 
 USNESENÍ 8/34/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči 
 
I. d o p o r u č u j e  
  spojit udělení ceny Knihovník roku v rámci celokrajského setkání knihoven dne 

3. 11. 2009 s finanční odměnou ve výši 5 tisíc Kč z kapitoly 18 
 
K bodu 4 
různé, diskuze  
Mgr. A. Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, informovala 
o probíhajícím soudním sporu Muzea východních Čech v Hradci Králové s firmou Čermák. O 
výsledku obchodního sporu bude výbor informován. 
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Předsedkyně výboru Ing. Domšová informovala o jednání v Rokytnici v Orlických horách, které 
se uskutečnilo v souvislosti s uvažovaným přemístěním Muzea Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou. Starosta města Rokytnice v O. h. by případné přemístění muzea uvítal. 
 
Ing. Domšová dále informovala o pohyblivém keramickém betlému Františka Juračky, který je 
v současné době umístěn v kostele sv. Ambrože v Hradci Králové a je volně přístupný veřejnosti. 
V současné době se hledají možnosti odkoupení betlému a jeho následného přemístění do 
budovy Třebechovického muzea betlémů. 
 
Výbor zvolil PaedDr. Martu Pohnerovou druhým ověřovatelem zápisu. 
 
USNESENÍ 8/35/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. informaci Mgr.A. Kulhavé o soudním sporu Muzea východních Čech v 

Hradci Králové 
 2. informaci Ing. Domšové o jednání se starostou města Rokytnice v Orlických 

horách o případném přemístění Muzea Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou 

 3. informaci Ing. Domšové o pohyblivém keramickém betlému Františka 
Juračky umístěném v kostele sv. Ambrože v Hradci Králové 
 

II.  v o l í  
  PaedDr. Martu Pohnerovou druhým ověřovatelem zápisu 
 
 
 
 
Závěr 
 
Předsedkyně výboru Ing. Václava Domšová poděkovala členům výboru pro kulturu a 
památkovou péči i všem hostům za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly v 17 hodin 
vyčerpány všechny body programu, jednání ukončila.  
 
Další jednání se uskuteční dne 17. září 2009 od 14 hodin v budově Krajského úřadu 
královéhradeckého kraje.  

  
 
 
Ing. Václava Domšová                                              Mgr. Jiří Štěpán 
  předsedkyně výboru                                                ověřovatel zápisu 
 

 
 
Zapsala: J. Vydarená 
 
 
 
 


